Zpracováno v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
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1. Základní údaje o škole
Název organizace:

Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace

Adresa:

Školní 540/9, 747 23 Bolatice

IČO:

47813008

IZO:

102432198

RED-IZO:

600 143015

DIČ:

CZ47813008

Telefon:

553 655 252

Email:

sekretariat@zsbolatice.cz

Web:

www.zsbolatice.cz

Zřizovatel:

Obec Bolatice
Hlučínská 3, Bolatice

Telefon:

553 654 999

Email:

bolatice@bolatice.cz

Ředitel:

Mgr. David Neuvald
Nádražní 42
Bolatice
reditel@zsbolatice.cz

Zástupkyně ředitele:

Mgr. Alena Návratová
Padoly 14
Bolatice
alena.navratova@zsbolatice.cz
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Zástupkyně ředitele pro úsek MŠ:

Věra Návratová
Zahradní 20
Bolatice
ms@zsbolatice.cz

Vedoucí školní jídelny:

Zdeňka Ballarinová
Na Lánech 24
Bolatice
jidelna@zsbolatice.cz

Školská rada, předsedkyně:

Jana Fischerová
jana.pecha@seznam.cz

Přehled oborů vzdělávání
ŠVP Šance pro všechny, č. j. 265/07
Studium denní, délka studia: 9 let 0 měsíců

Charakteristika školy
Základní škola – úplná základní škola, na konci školního roku 2018/19 celkem 445 žáků v 19 třídách.

1. – 5. ročník: 11 tříd

260 žáků

6. – 9. ročník: 8 tříd

185 žáků

Mateřská škola – zapsáno 165 dětí v sedmi odděleních.
Sedmé oddělení je umístěno v místní části Borová.

Školní družina – zapsáno 125 žáků v pěti odděleních.
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Školní jídelna – 640 strávníků, zajišťuje stravování žáků základní školy, mateřské školy, zaměstnanců
organizace a cizích strávníků.

Členové Školské rady
Volby proběhly na podzim roku 2017, příští budou v roce 2020.
Za rodiče (zákonné zástupce žáků) byli zvoleni:

Radim Plaskura a MUDr. Silvie Horvátová

Za pedagogický sbor byly na pedagogické radě zvoleny: Mgr. Pavla Franková a Mgr. Silvie Běláková
Za zřizovatele /Obec Bolatice/ byli jmenováni:

Jana Fischerová a Daniela Kramářová

Paní Jana Fischerová byla zvolena předsedkyní Školské rady na 1. zasedání všech členů dne 27. 3. 2018.

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 v některých případech výchovná poradkyně. Byly řešeny aktuální připomínky žáků k organizaci školy,
zejména pak kvalita stravování ve školní jídelně, využívání sportovního areálu, účast na akcích školy,
organizace výuky, dotazníkové šetření, bezpečnost v obci a mnoho dalších. Vítaným hostem těchto schůzek
byl několikrát také starosta obce Mgr. Herbert Pavera.
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2. Údaje o pracovnících organizace – základní škola
Pro realizaci výchovně vzdělávacích úkolů na škole jsou ustanoveni tito pracovníci:
Mgr. Alena Návratová

výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Jordánová

metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Pavel Pavera

ICT koordinátor, správce učebny výpočetní techniky

Mgr. Kamila Dominiková

poradce pro úsek environmentální výchovy

Třídní učitelé:
1.A

Mgr. Šárka Gargošová

6.A

Mgr. Lenka Lasáková

1.B

Mgr. Silvie Běláková

6.B

Mgr. Andrea Pavlíková

2.A

Mgr. Věra Šafarčíková

7.A

Mgr. Silvie Wawrzinková

2.B

Mgr. Marta Brandýsová

7.B

Mgr. Karin Postulková

3.A

Mgr. Markéta Vránová

8.A

Mgr. Pavla Franková

3.B

Mgr. Gabriela Elblová

8.B

Mgr. Stanislav Halfar

4.A

Mgr. Eva Mlýnková

9.A

Mgr. Kamila Dominiková

4.B

Mgr. Michaela Bumbová

9.B

Mgr. Lenka Jordánová

4.C

Mgr. Iveta Herudková

5.A

Mgr. Bohumila Hluchníková

5.B

Mgr. Lucie Migotová

Ostatní pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Pavel Pavera
Ing. Eva Dřevjaná
Mgr. Alena Návratová
Mgr. David Neuvald
Mgr. Lesław Roman Mazurowski
Mgr. Alžběta Stromská
Mgr. Jana Kubatková

Bc. Jana Stuchlíková (asistent
vychovatelka školní družiny)

pedagoga,

Marcela Halfarová (vychovatelka ŠD)
Veronika Rinková (vychovatelka ŠD)
Petra Ballarinová (vychovatelka ŠD)
Marie Ballarinová (vychovatelka ŠD)
Petra Schimetzková (vychovatelka ŠD)

Mgr. Magdaléna Hluchníková
Luiza Králová
Veronika Lehnertová (asistent pedagoga)
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Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou plně aprobováni.

Ostatní zaměstnanci školy
K vedení účetnictví využíváme externí účetní kancelář (zejména z důvodu, že organizace je plátcem
DPH a nepodařilo se najít pracovníka, který by tuto problematiku odborně zvládal). Pozici
administrativní pracovnice pro vyřizování veškeré agendy zastává paní Jana Ballarinová
a hospodářkou školy byla paní Marta Antošová (poloviční úvazek), která měla na starosti vedení
školní matriky, vyřizování běžné korespondence a inventarizaci majetku školy a vedení agendy
strávníků, včetně kontroly plateb a záznamů. O úklid školních budov, včetně tělocvičny a 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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3. Přijímací řízení
Zápis do prvního ročníku
Ve středu 24. 4. 2019 přivítaly budoucí prvňáčky ve škole princezny. Na děti čekaly na několika
stanovištích jednoduché úkoly, za jejichž splnění si pak mohly vybrat malou odměnu. Poděkování za
organizaci patří žákyním devátých tříd, protože i díky nim budou mít na tento výjimečný den děti
i jejich rodiče hezkou vzpomínku.

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

20

22

25

25

26

29

30

31

32

CELKEM
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Průměrný prospěch v jednotlivých třídách

Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
celkem

1. pololetí
Počet žáků Průměrný prospěch
22
1,032
22
1,00
24
1,036
24
1,094
25
1,077
25
1,084
17
1,086
22
1,364
23
1,273
28
1,346
27
1,237
23
1,72
25
1,637
26
1,464
26
1,489
18
1,474
19
1,821
24
1,596
23
1,503
443
1,333

2. pololetí
Počet žáků Průměrný prospěch
22
1,058
22
1,019
24
1,078
24
1,099
25
1,178
25
1,138
17
1,123
23
1,292
23
1,328
28
1,289
27
1,293
23
1,742
25
1,72
26
1,495
26
1,588
18
1,485
19
1,839
24
1,672
23
1,741
444
1,378
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Přehled celkového prospěchu žáků v porovnání s minulým rokem
Ročník

Počet
2017/18 2018/19
48
44
50
48
61
50
55
63
48
55
54
48
38
52
47
37
36
47
437
442

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Vyznamenání
2017/18 2018/19
48
43
50
46
54
44
48
47
32
40
34
16
15
31
24
17
14
21
319
305

Prospělo
2017/18 2018/19

7
7
16
19
22
23
22
116

Neprospělo
2017/18 2018/19
1

2
6
16
15
32
21
19
26
137

1
1
1
2

2

-

Tři žákyně absolvují povinnou školní docházku v zahraničí (2. a 7. ročník), proto v celkovém
součtu nejsou uvedeny, jeden žák se odstěhoval.

-

U jednoho žáka školy využíváme slovní hodnocení.

Hodnocení chování
Ve školním roce 2018/2019 byl udělen snížený stupeň z chování (2) jednomu žákovi.
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5. Realizované projekty
022 ŠABLONY II. BOLATICE
r. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008973
Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj
a Vzdělávání (OP VVV).
I když název projektu nám toho moc neprozradí, pro naši školu je velmi přínosný. V rámci této výzvy
jsme získali částku 2,4 milionu korun. Díky této podpoře jsme mohli na dobu dvou let zaměstnat tři
odborné pracovníky, vybavit jednu speciální učebnu a nakoupit potřebné pomůcky a školení pro
pedagogické pracovníky. Ve škole působí školní speciální pedagog a jeden školní asistent, v mateřské
škole pak působí také jeden asistent. Za tyto prostředky dále nakupujeme vybavení a pomůcky pro
žáky vyžadující péči speciálního pedagoga. Částečně také tyto prostředky využíváme na působení
školního psychologa.
V mateřské škole asistent (se zdravotnickým vzděláním) působí zejména u dětí, které mají zdravotní
problémy. V mateřské škole jsou také prostředky vázány na vzdělávací aktivity vztahující se k inkluzi,
přechodu dětí do základní školy a logopedické péči. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2018 do 31. 8.
2020.

Projekt Edison
I letos na přelomu února a března se naše škola zapojila do projektu Edison. Jeden týden naši žáci
poznávali skrze vysokoškolské studenty cizí země a kultury. Všechny aktivity probíhají v angličtině,
žáci tak mají možnost kromě konverzací v anglickém jazyce porovnat rozdíly mezi národnostmi
a kulturami, rozšířit si všeobecný přehled a získat odpovědi přímo „ze zdroje“. V letošním roce se tak
naši žáci seznámili např. s Ukrajinou, Srbskem, Jordánskem či Gruzií.

RECYKLOHRANÍ
V uplynulém roce byla naše škola opět zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ. Tato soutěž je
zaměřena na třídění a recyklaci odpadů. V rámci tohoto programu mohou žáci nosit do školy použité
baterie a nefunkční drobné elektrospotřebiče, ale také plnit soutěže a kvízy. Podle množství
odevzdaného elektroodpadu a za splnění úkolů v soutěžích budou škole přiděleny body, které
vyměníme za ceny ve speciálním internetovém obchodě.

Sběrová soutěž
Celkem žáci za pomoci svých rodičů v obou kolech soutěže nasbírali 44 756 kg starého papíru. Na
nižším stupni zvítězila třída 3.A, na vyšším pak třída 7.A. Vítězné třídy kromě finanční odměny získaly
i zasloužený den volna navíc, odměněni však byli všichni, kdo se na akci podíleli. Výtěžek akce bude
sloužit k nákupu pomůcek do výtvarné a tělesné výchovy. Děkujeme všem sběračům a rodičům za
podporu této akce, ve které budeme pokračovat i v dalších letech.
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Den zdraví 2018
Paní učitelky připravily v pátek 26. 10. 2018 pro žáky nižšího stupně celodenní projektový den
zabývající se zdravím.
Děti si vyzkoušely, jak se chovat v situacích, při kterých jim hrozí úraz. Jak pečovat nejen o svoji
životosprávu, ale i o své tělo relaxačním a posilovacím cvičením. Zopakovaly si náměty z dopravní
výchovy. Prakticky si vyzkoušely, jaké je to být nevidomým, neslyšícím či tělesně postiženým na
vozíku. Procvičily si své smysly a získaly informace o návykových látkách. Chuťové buňky žáků potěšila
prezentace firmy MK FRUIT, která dodává potraviny v projektu Ovoce do škol.

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Celý školní rok dostávají žáci nižšího i vyššího stupně díky tomuto projektu jednou za 14 dní sáček
s ovoce či zeleninou a malé mléko či ovocný nápoj. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení
spotřeby mléka a mléčných výrobků, zvýšení obliby a trvalé spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.

Mistrovství Hlučínska ve florbale
V úterý 13. 11. 2018 se v hale naší základní školy konal již 8. ročník tohoto florbalového turnaje
základních škol. V letošním ročníku k nám přijelo osm základních škol, které reprezentovaly své obce
(města) – Hlučín Rovniny, Dolní Benešov, Oldřišov, Píšť, Bohuslavice, Štěpánkovice, Kobeřice
a domácí Bolatice. Tento turnaj byl nejen sportovním kláním, ale zaměřoval se také na chování
v duchu fair play. Po celou dobu turnaje byly sledovány a hodnoceny projevy jednotlivých hráčů nebo
celých týmů. Podporována byla hra bez agresivity, podvádění a zesměšňování.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Po
skupinové fázi turnaje začal tuhý boj o velký putovní pohár MISTRA HLUČÍNSKA a samozřejmě také
o medailové příčky. Na třetím místě skončilo družstvo z Oldřišova, na druhém družstvo Hlučín
Rovniny a Mistrem Hlučínska se stalo družstvo Kobeřic. Naše škola se umístila na čtvrtém místě.
Alespoň individuální úspěch zaznamenal náš hráč – Martin Blahetka, který byl vyhlášen nejlepším
hráčem turnaje. Všech osm zúčastněných týmů si domů odvezlo poháry, diplomy a upomínkové
předměty, první tři družstva také medaile a vítěz velký putovní pohár. Všechny tyto ceny nám do
turnaje věnoval pan Luděk Nevoral.

Olympijský běh 2018
I naše škola se opět po roce přidala k oslavám Mezinárodního olympijského dne, který se v naší
republice slaví největší běžeckou akcí. Dobrovolníci z řad našich žáků a pedagogů se ve středu
19. června v dopoledních hodinách vydali na trať a změřili své síly na "městském okruhu"
vyznačeném v blízkosti školy. V rámci olympijského běhu vybíhají desítky tisíc běžců na různých
místech naší republiky. Smyslem této akce je zasportovat si a startovným přispět na podporu
charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem, kterým v tom brání
nedostatek finančních prostředků. Našeho školního běhu se zúčastnili všichni žáci. Říká se, že vyhrát
může jen jeden, ale v tento den opravdu zvítězili úplně všichni, kteří se dostali do cíle. Odměnou jim
byla medaile a diplom.
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6. Další aktivity pro žáky a veřejnost
Velký sportovní den spojený s plněním odznaku všestrannosti
V sobotu 15. 9. 2018 se uskutečnil v areálu naší školy pátý ročník Velkého sportovního dne, který se
koná k výročí otevření sportovního areálu naší školy. V letošním roce jsme díky nepřízni počasí museli
tradiční desetiboj upravit na pětiboj a dle pravidel zůstaly disciplíny - kliky, švihadlo, hod
medicinbalem, trojskok a vytrvalostní běh s míčem.
Sportovní den si každým rokem získává více příznivců a i letošní ročník byl co do počtu startujících
rekordní. Do všech pěti disciplín se pustilo celkem 58 žen a dívek a 52 mužů a chlapců, celkem tedy
110 soutěžících.
Velice nás těší, že jsme měli možnost ve škole přivítat děti společně se svými rodiči, některé dokonce
v roli dočasných soupeřů. Letošní ročník byl rekordní v unikátních výkonech, kdy bylo rozděleno
celkem 77 medailí, z toho bylo 6 nejvyšší kategorie, tedy diamantové. Všichni obdrželi pamětní
diplom s hodnotou výkonu. Všem soutěžícím děkujeme za účast, výborné sportovní výkony a dobrou
náladu. Pro ty, kteří nedosáhli na žádnou medaili, to snad bude motivace pro trénink na příští ročník.
Poděkování patří i všem organizátorům z řad učitelů naší školy, kteří přispěli k hladkému průběhu
sportovního dne.

Koloběžkové závody 2018
V rámci Evropského týdne mobility proběhly na ulici Školní Koloběžkové závody a Závody na in-line
bruslích, které si pro děti z mateřské a základní školy připravily paní učitelky z 1. stupně ZŠ. Závodu se
zúčastnilo bezmála 100 dětí. Na každého závodníka čekala v cíli sladká odměna.

Všichni za stůl – stolní tenis
Naše škola se do projektu zapojila těsně před vánočními prázdninami a získali jsme nejen krásný stůl
a další náčiní, ale zejména skvěle připravenou show, kterou provázela jedna z nejlepších hráček České
republiky. Proč to všechno? Protože jsme ping‑pong hráli, hrajeme a hrát budeme. I bez medailí nás
drží v kondici, učí týmové práci, probouzí v nás soutěživého ducha. Chceme podchytit všechny
talenty, dát jim šanci vrátit našemu stolnímu tenisu věhlas a slávu. Pro žáky 1. až 3. tříd proto vznikne
od února kroužek v herně TTC Bolatice. Naši žáci jsou v tomto sportu velmi úspěšní, holky jsou
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nejlepší v kraji a mezi kluky jsou také velice nadaní hráči. Věříme, že mezi těmi nejmenšími se také
šikulové najdou.

Deskové hry v KD
Vybraní žáci naší školy si mohli v půlce března v kulturním domě v Bolaticích vyzkoušet různé druhy
deskových her. Hned po příchodu se všichni akčně posadili nebo postavili k mnoha stolům a změřili
své síly v hlavolamech, aktivních, karetních a dřevěných hrách. Někteří používali taktiku, jiní šikovnost
a zručnost, postřeh a mnozí i logickou úvahu. Žáci neskrývali své nadšení z her a většina se pak jen
s těžkým krokem vracela zpátky do školy do svých lavic.

Den dětí 2019
Tradičně netradičně si žáci nižšího stupně užili oslavu Dne dětí. Počasí se vydařilo, připravené úkoly
byly nevšední a zábavné a dobrou náladu bylo všude možno cítit. Přestože bodově vyhrálo jen jedno
družstvo, odměněni byli všichni nejen sladkostí, ale především skvělým zážitkem.

KAŽDOROČNĚ TAKÉ PROBÍHÁ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR BARVÍNEK.
BESÍDKY A PROJEKTOVÉ DNY
Halloween v 5.A 2018
Poslední říjnový den se v 5.A nesl v duchu Halloweenu. Žáci přišli do školy ve strašidelných
kostýmech. V rámci vyučovacích předmětů děti vymýšlely strašidelné věty, rýsovaly Drákulův zámek,
naučily se nová anglická slovíčka o Halloweenu, vyrobily si strašidelné náramky a uvařily lektvary. Na
všechna šikovná strašidla čekala odměna v podobě krvavých prstů.

Happy Halloween! 4.C
Dne 31.10. oslavila třída 4.C Halloween ve škole. Povídali jsme si o tomto svátku, i o Dušičkách.
Soutěžili jsme celý den v několika strašidelných týmech, nejlépe se umístili Čarodějové.

Křeménky 4.C
Dne 11.10. strávili žáci 4.C skvělý den na chatě Křeménky. Kromě soutěží jsme stihli opéct i špekáčky
a zastřílet si na divočáky.

Minigolf 4.B
Nevšední hodinu tělesné výchovy si v druhé polovině října užívali žáci 4.B třídy. Jeli do Buly arény
v Kravařích, aby si zahráli minigolf. I když u tohoto sportu člověk příliš nenaběhá, někteří se pořádně
zapotili. Soustředit se, provést správný úder a trefit jamku se ne všem vždy podařilo. Takže chvílemi
to spíše vypadalo jako na hokeji. Všichni však byli velmi spokojeni, hra se dětem líbila a nakonec jsme
i vyhlásili vítěze třídního turnaje, kterým se stal Mikuláš Mrovec.
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Star Wars v 5.B
Dne 2.11. měli žáci ve třídě 5.B projektový den, který byl na téma STAR WARS. S paní učitelkou se
vydali do vesmíru poznávat různé planety sluneční soustavy. Měli i krásně vyzdobenou třídu, vyráběli
planety z novin a prolézali opičí dráhu.

Pečení perníčků ve 3. A 2018
Vánoční čas se blížil. Děti při pečení tradičních vánočních perníčků provoněly vánoční vůní celou
budovu školy.

Andělský den v 1.A 2018
Zcela netradičně si užili naši nejmenší žáčci 1. A letošní mikulášský den. Děti si připravily pro tuto
příležitost kostýmy andílků a čertíků, ve kterých strávily celou výuku obohacenou o tematické
pracovní listy.

Netradiční vánoční besídka – 6.B
Ve čtvrtek 13. prosince proběhla na chodbě vyššího stupně besídka žáků 6.B. Začala o půl čtvrté
přivítáním a netradičním soutěžním zápolením ve stolním fotbálku, kterého se zúčastnila dvojice
rodič s žákem proti jinému rodiči s žákem. Ti, kteří nesoutěžili, si mohli vyrobit ve vánoční dílničce
krásného jelínka ze dřeva a pak se prostřídat na fotbálku. V průběhu odpoledne žáci pobavili své
rodiče pohádkou Kdo je hloupější, kterou proložili vánočními reklamami. Na závěr jsme si všichni
zazpívali koledy a pokračovali volnou zábavou s občerstvením.

Vyjmenovaná slova ve Slezském zemském muzeu
V adventním čase navštívili žáci 4. A edukační program zaměřený na znalosti vyjmenovaných slov ve
Slezském zemském muzeu v Opavě. Úkolem žáků bylo pomocí mapky vyhledat v prostorách
přírodovědné části muzea exponáty, v jejichž názvech se skrývá tvrdé y po obojetné hlásce. Zjistili
jsme, jak vypadá myšice, babyka, vyza či kavyl. Celou naši výpravu jsme ukončili krátkou prohlídkou
opavských vánočních trhů.

Pečení perníčků v 1.B 2018
Blížily se Vánoce a i my s dětmi z 1.B třídy jsme se připravovali na tento čas. Rozhodli jsme se pro
pečení perníčků, které děti nakonec věnovaly svým rodičům jako dárek na vánoční besídce. Vše jsme
realizovali ve školní kuchyňce, kde si děti ve skupinkách vše vyrobily sami. K válení těsta a vykrajování
perníčků přistupovaly velice zodpovědně. Během práce si pobrukovaly koledy, ani si neuvědomily, jak
čas letí. Upečené perníčky děti samozřejmě ochutnaly, nejvíce je však bavilo zdobení.

Vánoční besídka 1.B 2018
Dne 13.12. proběhla v 1.B třídě vánoční besídka pro rodiče. Děti pilně nacvičovaly vánoční koledy
a básničky, aby nakonec rodičům vše zazpívaly a zahráli na doprovodné hudební nástroje. Všechny
děti prokázaly kus odvahy vystupovat před tolika rodiči, zejména pak sólisti na flétničky (Jakub
Adamec, Richard Komárek) a housličky (Laura Hradská).
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Na konci vystoupení děti obdarovaly své rodiče perníčky, které pekly ve školní kuchyňce. Následovala
malá tvořivá dílnička, kde se vyráběli malí andělíčci. Naše setkání jsme zakončili společným
pouštěním balonků s přáním pro Ježíška.

Besídka 1.A 2019
Bacily a virózy se v prosinci nevyhnuly ani třídě 1. A, která proto musela přesunout svou vánoční
besídku až na 10. ledna. Přípravy na vystoupení stály děti mnoho času a úsilí, a tak by byla škoda
nevystoupit a nepozvat rodiče. Rozmanitý program zahrnoval zpěv koled, recitaci básniček, taneček,
více menších divadelních představení i hru na klavír a flétničky. Jednoduše si každý našel to své. Ač se
tedy vánoční besídka konala až po samotných Vánocích, děti si odpoledne užily a už plánují, co si
nachystají na příště.

Besídka 3.A 2019
Žáci 3.A si užili spaní ve škole, kterému předcházela besídka pro rodiče. Na všechny maminky čekal ve
škole opožděný dárek ke Dni matek. Soška, pro kterou byly inspirací právě maminky, se obdarovaným
moc líbila. Po besídce se žáci s rodiči rozloučili a prožili večer plný překvapení. Hráli hry, sportovali ve
sportovní hale a samozřejmě nesměla chybět ani stezka odvahy tmou pohlcenou školou. Spaní na
zemi bylo náročné, ale nikdo nelitoval svého rozhodnutí. Ráno se děti posilnily skvělou snídaní.

Projektový den 5.B Druhá světová válka
Děti z 5.B si zkusily být vojáky a viděly, jaké by to bylo být v koncentračním táboře. Měli hodinu
němčiny, luštily, plnily různé úkoly a sbíraly hvězdičky. Na konci se zvolil nejlepší voják. Spáchali
atentát na 5.A. Lepily vlajky na mapy států Evropy. Zahrály si tanky a dozvěděly se zajímavosti
o 2. světové válce. A nakonec se stal nejlepším vojákem Jakub Harazim.

Projektová hodina na nižším stupni
Téma: Kouření
Žáci 8. tříd se zúčastnili projektu na téma Kouření. Cílem bylo ukázat dětem z nižšího stupně, jak
může kouření negativně ovlivnit naše zdraví a co to vlastně kouření je. Několik dětí nevědělo, o co se
vůbec jedná, jiní naopak měli o kouření velké povědomí. Děti se velice pěkně zapojovaly do předem
připravených aktivit, byly pozorní a komunikativní. Všichni se s nadšením zhostili úkolu, samozřejmě
se to neobešlo bez menší trémy, ale po pár minutách si osmáci vystupování před třídou docela
užívali. Ohlasy na odvedenou práci byly pozitivní nejenom ze stran dětí, ale především ze stran
učitelů nižšího stupně, což pro prezentující znamená nejvyšší možné ocenění.

CHARITATIVNÍ A DUCHOVNÍ ČINNOST
„UČÍME SE POMÁHAT“ – IX. ročník projektu pro pomoc dětem v PARAQUAYI
U příležitosti Světového dne misií 21. 10. 2018 děti v družinách nebo v keramice vyráběly různé
výrobky, v prac. činnostech nebo v křesťanské výchově ozdobily svíce, upekly cukroví. V misijní sbírce

17

pro sestru Barboru do Paraquaye se vybralo 39 459,- Kč, během prodeje byla možnost prohlédnout si
v kostele nástěnku s aktuálními informacemi přímo z Paraquaye, kde sestra Barbora působí.

Roráty 2019 – advent s postavami z církevních dějin (nejen...)
Letos se budeme scházet na rorátech od 3. 12. po celý advent – v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
v 6.30 hod. v kostele sv. Stanislava v Bolaticích, ve středu roráty nebudou. Tématem jsou důležité
postavy z dějin, které měly rády Boha a „spalovaly" pro něj svůj život, stejně jako se spaluje svíce na
adventním věnci. Adventní věnec je letos symbolem rorátů. Děti dostanou arch, do kterého si budou
moci vlepovat texty jednotlivých dnů a za splnění úkolu si mohou vybarvit část adventní svíce. Jako
na adventním věnci přibývá světlo, když se zapalují další svíce, tak se blíží příchod „Světla", které ozáří
naši temnotu. O Vánocích se narodí malý Ježíš, který spasí svět. Po mši jsou děti zvány na snídani do
školní jídelny.

ŽÁKOVSKÉ EXKURZE
Adaptační kurz 6. tříd - podzim 2018
Druhý týden školy vyrazily v pondělí ráno obě šesté třídy do areálu Zálesí v Budišově nad Budišovkou,
aby se tři dny bavily, soutěžily a utužily vztahy jak ve vlastní třídě, tak napříč ročníkem. Žáci byli
rozděleni do šesti skupin, které spolu cestovaly s Willim Fogem kolem světa. Nejrůznějšími soutěžemi
a aktivitami jsme navštívili mnohé kontinenty: poskládali jsme Afriku, stavěli dráhu Orient Expresu
napříč celou Asií, sbírali zvířata z celého světa a soutěžili spolu i proti sobě v nejrůznějších běhacích,
vědomostních a zábavných hrách. Celé tři dny jsme si užili a v cestě kolem světa budeme v rámci
školních i mimoškolních akcí pokračovat celý školní rok.

Exkurze 5.tříd na Landek v Ostravě
Viděli jsme těžbu černého uhlí a vyzkoušeli jsme si opičí dráhu, po které jsme šli na obleky
záchranářů. Dále jsme jeli do pětimetrové hloubky, kde jsme viděli různé přístroje a stroj na těžbu
uhlí. Jeli jsme výtahem a vyzkoušeli jsme si opičí dráhu. Viděli jsme těžbu černého uhlí, výstroj
záchranářů a stěnu všech zahynulých v dolech.

Exkurze ve Slezské tvorbě – 4.C 2018
Žáci ze 4.C navštívili Slezskou tvorbu v Opavě, jednu z největších výroben skleněných vánočních
ozdob v České republice, jejíž sortiment je prodáván po celém světě. Navštívili také kreativní dílnu,
kde si ozdobili baňky. Poté se zastavili na vánočních trzích, kde si děti zazvonily na zvoničce pro štěstí
a napsaly dopis Ježíškovi.

Exkurze 3. tříd 2019
V tento deštivý 23. květen se žáci třetích tříd vydali na svůj výlet do Ostravy. Ve Funparku Žirafa se
děti vydováděly na skluzavkách, prolézačkách a tobogánech stejně jako při hodině tělesné výchovy.
Penízky, které jim zbyly, si vyzkoušely utratit v nákupním centru Futurum a trochu nových
historických informací pak děti načerpaly při komentované prohlídce Slezskoostravského hradu. Děti
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nejvíce zaujala hradní kaple s místem, kde je možno cítit tajemnou energii. I přes nepřízeň počasí si
všechny děti výlet užily.

Druhé třídy ve Štramberku 2019
Žáci při exkurzi do Štramberku navštívili jeskyni Šipka a viděli pračlověka Bertíka. Potom si upekli
štramberské uši, poté navštívili mini zoo a solnou jeskyni. Nakonec si zaskákali na skákacím hradě.

První třídy na cestách 2019
Ve středu 12. 6. jsme vyrazili na zámek v Kravařích a do muzea v Hlučíně. V Kravařích nás přivítala Bílá
paní, která nás provedla některými místnostmi tohoto zámku. Dozvěděli jsme se, kdo na zámku
bydlel, jak se lidé oblékali, jak stolovali, jak se bavili. Moc se nám líbilo povídání o schovaných zlatých
kachničkách, které byly ukryty někde ve sklepeních na zámku. Některé prý byly nalezeny, ale některé
zůstaly stále schované kdesi ve sklepeních. Pak jsme se přesunuli do hlučínského muzea, kde jsme
v zatemněné místnosti hledali s baterkami různé živočichy, které jsme měli pojmenovat a určit kde
žijí - jestli u rybníka, v lese, na louce či na dvorku. Hledání nás moc bavilo a dozvěděli jsme se mnoho
zajímavostí. Dokonce nám zbyl čas, abychom si koupili zmrzlinu a trochu se zchladili v tom horkém
dnu.

Výlet 7. B - Olomouc
Dne 6. 6. jela 7.B na školní výlet do Olomouce. První zážitek byl z olomoucké ZOO Svatý Kopeček.
Nejlepší zážitky byly s netopýry. V pavilonu vám mohli létat nad hlavou. Dále tam měli ještě opice,
lvy, tygra, ryby, kozy a králíky. V ZOO byla obrovská věž, měla 120 schodů. Po ZOO jsme se šli podívat
na katedrálu sv. Václava. Katedrála byla v gotickém stylu a byla jako vystřižená z pohlednice. Naše
poslední zastávka byla obchodní dům Šantovka.

1.A a 1.B na Křeménky pádíme 2019
V posledním školním týdnu jsme vyrazili společně na Křeménky. Cestou jsme hráli různé hry, aby nám
cesta ubíhala a nepřipadala nám dlouhá. Na místě nás už čekal pan Rudolf Bělák (místní myslivec),
který zajistil, abychom mohli na myslivecké chatě strávit dopoledne. Připravil nám ohniště, tyčky na
opékání a celou řadu dalších věcí. V areálu jsme mohli pozorovat různá zvířata – lišku, divoké prase,
kozy s kůzlaty, husy, holuby, papoušky. Volné chvíle jsme využili k houpání se na houpačkách, honění
se a skotačení. Čas rychle uběhl a my se museli vrátit zpět do školy, kde na nás už čekaly paní
vychovatelky.

Páté třídy ve Zlatých Horách
V pátek 14. června vyjela 5.B a 5.A do Zlatých Hor. Mohli jsme zhlédnout Zlatorudné mlýny
a Hornickou osadu. Zjistili jsme například, že 1l zlata váží 18 kg. Potom jsme si zkusili rýžovat zlato za
pomoci rýžovacího talíře. Moc se nám tam líbilo.
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KULTURNÍ PROGRAM
Morava zpívá
Takto byla pojmenovaná hudební beseda s panem Petrem Drkulou, který k nám zavítal z Rožnova
pod Radhoštěm, aby děti seznámil se starodávnými hudebními nástroji. Děti si mohly nástroje
osahat, vyzkoušet jak zní, z jakého materiálu jsou vyrobeny a dokonce si zanotovat jednoduché písně.
Zjistily také, že hrát na tyto hudební nástroje není vůbec jednoduché. Ale protože byly děti šikovné
a podařilo se jim vyloudit ty správné zvuky, mohly se považovat za hudebníky a hrát jako velká
kapela.

ODBORNÉ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY
Beseda s vodícím psem Amy
V úterý 9. 10. měli žáci 6. a 7. tříd možnost shlédnout besedu s vodícím psem Amy a panem
Ladislavem Holbou, který je zaměstnancem Charity sv. Alexandra v Ostravě - Kunčičkách. Dětem byl
přiblížen život a práce vodícího psa, jehož je pan Holba majitelem i uživatelem. Součástí přednášky
bylo i seznámení s výrobky z chráněných dílen.

Kdy léky vznikly, a jak nám mohou pomoci – 5.A
Předposlední den školy nás opět navštívil pan Vitásek se zajímavou přednáškou o léčivech. Žáci se
zaujetím sledovali prezentaci o historickém vývoji léků. Zhlédli videa, na kterých byl krásně znázorněn
proces výroby tablet, a to míchání, tabletování, potahování a balení. Seznámili se s různými formami
léčiv od mastí, sirupů, prášků, tabletek, pilulek až po injekce a respirátory. Během přednášky zkusili,
jak chutnají probiotika a k čemu se hlavně užívají.

Prima pokusy v pátých třídách
Předposlední den v lednu navštívila žáky pátých tříd paní Gluchová se zábavným
programem „Superabsorbent“. Jak žáky tento program zaujal, a co všechno si mohli
v rámci dvou vyučovacích hodin vyzkoušet, můžete zhlédnout po naskenování QR
kódu.

Lyžařsko-snowboardový kurz 2019
Jen co zavřu oči, začne se mi v duchu promítat film s názvem Lyžák 2019. Opět vidím cestu
autobusem, výšlap k chatě Grúň, ubytovávání se, rozdělování se do družstev a úžasné záběry
zasněžených sjezdovek.
3 družstva lyžařů a 1 družstvo snowboarďáků s odhodláním vyrazila naučit se, zdokonalit se a pokořit
místní svahy různých obtížností. Více méně byl tento cíl, za únosných ztrát, splněn. Večery jsme trávili
zábavnými hrami. Myslím, že se všichni dobře bavili. Ve čtvrtek byly nabité dovednosti dobrovolných
závodníků otestovány v obřím slalomu. Jak snowboarďáci, tak lyžaři se snažili dosáhnout kvalit
Ledecké. Ti nejvíce se přiblíživší stanuli na stupních vítězů. Vrcholnou společenskou událostí byla
večerní diskotéka. Po prvotních rozpacích a otálení se zábava rozjela na plné pecky.
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Film končí záběry závěrečného balení, posledních jízd na sluncem zalitých svazích, nástupu do
autobusu a návratu k rodinám. Určitě by si zasloužil pár nominací na Oskara (za scénář: ZŠ Bolatice,
za režii: zúčastnění pedagogové a instruktoři, za hlavní mužský a ženský herecký výkon: kolektiv
7.A a 7.B, za vedlejší role: kuchaři, vlekaři a řidič autobusu.) Myslím, že mnohé z nich by byly
proměněny. (Natálie Špánková)

Zeměpisná beseda - Brazílie
V úterý 9. 4. jsme se během besedy v Kulturním domě v Bolaticích dostali na dobrodružnou výpravu
do Brazílie. Průvodci byli Miloš a Kateřina Motani, kteří pochází z ČR, ale již několik let žijí v Rakousku.
Cestují po světě, své cesty dokumentují, připravují reportáže a besedy, na kterých se svými cestami
seznamují žáky i veřejnost. My jsme s nimi navštívili nebezpečné, ale krásné Rio de Janeiro. Seznámili
jsme se s brazilskou faunou a flórou, kdy každého jistě zaujaly záběry na mravenečníky, kapybary či
nebezpečné krokodýly a piraně. Zajímavá byla i výprava za nádherným papouškem hyacintovým. Celá
výprava pak byla zakončena jedinečným karnevalem v Riu. Na závěr besedy se soutěžilo o trička a jiné
drobné dárky. Všichni však odcházeli nadšeni z velmi zajímavé a poučné besedy.

7. Výsledky soutěží a olympiád
Během školního roku se žáci zapojili do těchto soutěží:









Olympiáda z dějepisu
Matematická soutěž KLOKAN
Pythagoriáda
Olympiáda z jazyka českého
Matematická olympiáda
Olympiáda ze zeměpisu
Biologická olympiáda
Zahrádkářská soutěž










Bridge Builder Game
Šachový turnaj
Eurorebus
Recitační soutěž
Dopravní soutěž
Olympiáda z jazyka anglického
Přírodovědná soutěž
A další

Naše škola se pravidelně účastní všech okresních kol olympiád. Do mnoha dalších vědomostních
soutěží se žáci zapojili formou on-line testů a dotazníků.

Přírodovědná soutěž - Opava
V pátek 14. 12. 2018 proběhl na Mendelově gymnáziu v Opavě 10. ročník „Přírodovědné soutěže"
určené pro žáky 9. tříd základních škol okresu Opava.
Jedná se o soutěž, kde si žáci ze základních škol ověřili své znalosti z fyziky, chemie, biologie
a ekologie. Součástí byly vědomostní testy a praktická laboratorní cvičení. Soutěže se zúčastnilo 20
družstev. Naši školu reprezentovala 2 družstva ve složení: Štěpán Plaček, Přemek Řehánek, Filip
Pagáč, Natálie Papugová, Tereza Harazimová, Veronika Hahnová. Družstvo chlapců se umístilo na
9. místě, dívky na místě 10.
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Dějepisná olympiáda - školní kolo
V pátek 30. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z dějepisu. Zúčastnili se ho chlapci
a děvčata z 8. a 9. tříd. Na 1. místě se umístil Plaček Štěpán z 9.A, na 2. místě Papugová Natálie
z 9.B a na 3. místě Švolma Matěj z 8.A.

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
Dne 12. 12. 2018 proběhlo na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě
krajské kolo soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR". Soutěže se zúčastnili rovněž tři žáci
naší školy - Natálie Papugová, Veronika Hahnová a Štěpán Plaček, kteří dříve úspěšně zvládli školní
kolo soutěže. Také v krajském kole soutěže, kterého se účastnilo více než 220 soutěžících, si vedli
velmi dobře. Štěpán Plaček se umístil na 12. místě a zajistil si tak postup do dalšího kola. Ve středu
27. 3. 2019 proběhlo v sále Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic slavnostní vyhlášení výsledků
krajského kola soutěže. Slavnostního vyhlášení se účastnilo 30 nejlepších žáků Moravskoslezského
kraje a mezi nimi i žák naší školy Štěpán Plaček z 9.A.

LoMaS 2019
Logicko - matematická soutěž LoMaS se konala v prostorách Gymnázie J. Kainara v Hlučíně ve středu
13. 2. 2019. Během dopoledne žáci zápolili v několika disciplínách (sudoku, kvíz, dáma, piškvorky,
pexeso, ubongo a blokus 3D). V pexesu díky Natálií Smítkové a v sudoku, ve kterém soutěžili Tadeáš
Ballarin, Štěpán Plaček a Natálie Smítková, vybojovali prvenství. V celkovém hodnocení naše
pětičlenné družstvo ve složení - Natálie Smítková, Eliška Vitásková, Tadeáš Ballarin, Jakub Štěrba
a Štěpán Plaček obsadilo krásné 2. místo.

Matematický klokan
Stejně jako každý rok i letos žáci naší školy zasedli s mnoha svými vrstevníky z dalších zemí Evropy
i ostatního světa k řešení úkolů soutěže Matematický klokan. Příklady nebyly vůbec snadné, ale řada
soutěžících si s nimi poradila velmi dobře. Všem řešitelům děkujeme za účast v soutěži a výhercům
blahopřejeme.
Zde jsou výsledky nejlepších v jednotlivých kategoriích:
CVRČEK (2. a 3. roč.): 1. - 3. Tereza Pavlíková 2. B, Sára Kutašová 3. B, Zuzana Jochimová 3. A
KLOKÁNEK (4. a 5. roč.): 1. Aneta Kocurová 5. B, 2. Jiří Pavlík 5. A, 3. Šimon Kozel 4. C
BENJAMÍN (6. a 7. roč.): 1. Václav Scheffczik 7. B, 2. Jan Hoblík 7. B, 3. Petr Dominik 7. A
KADET (8. a 9. roč.): 1. - 2. Eliška Vitásková 9. B, Natálie Papugová 9. B, 3. - 4. Nikola
Řehánková 8. B, Filip Kurka 9. B
Vynikajícího výsledku v této soutěži dosáhl v kategorii Benjamín Václav Scheffczik. Mezi 1786 řešiteli
této kategorie v okrese Opava obsadil ziskem 103 bodů ze 120 možných krásné 13. místo.
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Pythagoriáda - školní kolo
Ve dnech 4.–5. dubna 2019 proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády. Jedná se
o matematickou soutěž pro žáky pátých až osmých tříd. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 77 žáků
naší školy. Každý z nich řešil po dobu 60 minut 15 zapeklitých úloh, které ověřily jejich logické
myšlení. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo správně vyřešil minimálně 10 úloh správně.
Úspěšní řešitelé: Matyáš Fiala 5.B, Daniel Vitásek 6.B, Václav Scheffczik 7.B, Lucie Kramářová 7.A, Petr
Dominik 7.A

Matematická olympiáda - okresní kolo
V úterý 9. dubna proběhlo v Opavě okresní kolo Matematické olympiády. Mezi úspěšné řešitelé patřil
každý žák, který získal z celkového počtu 18 bodů alespoň 9 bodů. Mezi úspěšné řešitelé naší školy
patří Petr Dominik ze 7. A, který se umístil na 7.–11. místě (s celkovým počtem bodů 16) a Natálie
Špánková ze 7. A, která skončila na 24.–25. místě (s celkovým počtem bodů 10).

Eurorebus 2019
V sobotu 27. dubna se konalo v Olomouci krajské kolo již 24. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus.
Naše škola se už dlouhá léta do této akce zapojuje, takže jsme nemohli ani v tomto soutěžním kole
chybět. Soutěž probíhá několik měsíců na počítači a nejlepší kolektivy jsou pak pozvány změřit si své
vědomosti v krajském městě. Letos se ovšem podařilo postoupit jen pěti třídním kolektivům: 6. A Daniel Pekárek, Tereza Kochová, Štěpán Halfar, 6. B - Daniel Vitásek, Filip Kozelský, Ondřej Dostál, 7.
A - Jonáš Plaskura, Petr Dominik, Tereza Dudová, 9. A - Tereza Harazimová, Přemek Řehánek, Tadeáš
Ballarin, 9. B - Hana Mrovcová, Bára Kamrádová, Natálie Papugová. Konkurence byla obrovská a nám
se bohužel nepodařilo postoupit do celostátního kola v Praze. Příště už to vyjde!

Mladý zdravotník 2019
V pátek 17. 5. 2019 se žákyně naší školy zúčastnili okresního kola soutěže „Mladý zdravotník", která
se každoročně koná v Opavě. Soutěžící museli projít celkem 5 stanovišť s namaskovanými poraněními
a obvazovou technikou. A opravdu to nebylo pro slabé povahy - některá zranění vypadala velmi
reálně a musím říci, že naše družstvo si počínalo velice odvážně. Na každém stanovišti se sbíraly body
a zapisovaly se do tabulky, kterou měl u sebe velitel týmu. Z deseti týmů se naše družstvo umístilo na
krásném pátém místě. Největší ocenění ale bylo tvrzení jednoho ze záchranářů, který s velkou
pochvalou a uznáním holkám sdělil, že byly jedním ze dvou týmů, u kterého by se klidem nechal
v případě potřeby ošetřit. To pro nás znamenalo největší ocenění. Holky si přivezli spoustu zážitků,
celou akci jsme pojali i jako malý výlet, protože počasí nám přálo a celá atmosféra soutěže byla
úžasná. Věřím, že účast na této soutěži byla pro všechny velkou zkušeností, která se jen tak neztratí.
Náš tým: Veronika Hahnová (velitel), Natálie Papugová, Tereza Harazimová, Bára Straková, Simona
Jakšová. Holkám blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
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Biologická olympiáda - krajské kolo
Blahopřejeme Natálii Špánkové ze třídy 7.A za velice pěkné umístění v krajském kole biologické
olympiády, která se konala v pátek 24.5.2019 v Ostravě. Natálie se stala úspěšným řešitelem této
soutěže, což je velký úspěch. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Dopravní soutěž 2019
Dne 17. 5. 2019 se v Malých Hošticích konalo Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů,
kterého se zúčastnili i žáci naší školy. V mladší kategorii nás reprezentovali žáci 5.A třídy - Veronika
Kiszková, Klára Tancos, Matěj Bajgar a Kryštof Kučera. Družstvo skončilo na krásném 3. místě.
V starší kategorii nás reprezentovali žáci 9. tříd - Kristýna Bajgarová, Hana Mrovcová, Tadeáš Ballarin
a René Blažčík. Družstvu starších žáků se dařilo ještě více a Okresní kolo vyhráli a zajistili si postup do
Krajského kola, které se konalo ve dnech 30.–31. 5. 2019 ve Frenštátě pod Radhoštěm. I zde se jim
podařilo 3. místem prokázat, že náročná příprava se vyplatila.

SPORT VE ŠKOLE
Turnaj ve stolním tenisu
Družstvo naší školy se v říjnu účastnilo krajského finále ve stolním tenisu dívek i chlapců. Turnaj se
hraje stejným způsobem jako známější tenisový Fed Cup - na úvod dvě dvouhry, poté jedna čtyřhra
a následují další dvě dvouhry. Zápas tedy mohl předčasně skončit za stavu 3:0, nebo se o vítězství
mohlo bojovat až do poslední dvouhry za stavu 2:2. V úvodu proběhlo losování do skupin, ze kterých
postupovaly dva nejlepší týmy do semifinále. Holky svou skupinu s přehledem ovládly a všechny
zápasy zvládly poměrem 3:0. Stejně si počínaly v semifinále i finále a získaly tím stejně jako loni titul
šampionek našeho okresu. Barboře Strakové, Lucii Kramářové a Natálii Bočkové gratulujeme
k velkému úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Také kluci se zapojili do soutěže a v těžké skupině jim o kousek unikl postup do semifinále, vůbec
nevadí, příště budeme mít o to větší motivaci.

FLORBAL
Florbalový turnaj ČEPS Cup
V pátek 2. listopadu se k nám do haly dostavilo deset základních škol, aby poměřily své síly v turnaji
florbalových nadějí. Turnaj s názvem Čeps Cup pořádá ve spolupráci se základními školami ČFU a je
určen pro žáky od 3. do 5. třídy. V letošním ročníku se našemu družstvu opět velmi dařilo. Po
rozdělení do dvou skupin po pěti družstvech si poradili se všemi soupeři a zajistili si tak
bezkonkurenčně první místo ve skupině. O postup do krajského kola se pak utkali s vítězem souběžné
hrané skupiny. V tomto utkání také nedopustili žádné drama a od začátku měli velkou převahu,
kterou potrhuje také konečné skóre 9:1 a zaslouží si velkou pochvalu za předvedené výkony
i týmovou spolupráci.

24

Florbalový turnaj 6.–7. tříd 2018
V úterý 11. 12. jsme pořádali na naší škole další turnaj. Tentokráte se jednalo o turnaj ve florbalu za
podpory Asociace školních sportovních klubů (AŠSK). V kategorii III. se mohou zúčastnit žáci
základních škol, kteří navštěvují 6. a 7. třídu. O prvenství a zároveň postupové místo do okresního
finále k nám přijeli bojovat žáci ze Štěpánkovic, Kobeřic a Bohuslavic. Tato skupina byla velmi
vyrovnaná a na jejím konci zůstaly tři týmy se šesti body za dvě výhry. Nakonec tedy rozhodl počet
vstřelených branek, obsadili jsme tak pěkné, ale nepostupové druhé místo. Klukům k umístění
gratulujeme.

Florbalový turnaj ČEPS Cup - krajské finále
Po velmi vydařeném okresním kole, kde získali první místo mezi deseti týmy, jsme se vypravili na
krajský finálový turnaj. Do ostravské sportovní haly přijelo celkem 13 nejlepších družstev. Los nám
určil pětičlennou skupinu (další byly po čtyřech), takže o jediné postupové místo jsme se museli
poprat s dalšími čtyřmi týmy. Kluci ukázali, že jsou opravdu šikovní, nepřipustili žádné drama
a všechna utkání poměrně jednoznačně vyhráli, a zajistili si tak účast ve finálové skupině tří
nejlepších.
Kluci sice bojovali, ale soupeř byl prostě lepší. I přes obrovské zklamání kluků je 3. místo největší
úspěch, který naše škola v této kategorii dosáhla, proto si všichni zaslouží velkou pochvalu.

Florbal – dívky
Vlna nadšení pro honbu za plastovým, jak řešeto děrovaným míčkem není záležitostí jenom kluků, ale
i nás děvčat a jsme rády, že jsme dostaly příležitost ukázat, co umíme. Tu jsme chytly pevně za
pačesy.
Dne 13.12.2018 jsme se zúčastnily okrskového kola v Dolním Benešově, kde jsme se střetly postupně
s pěti soupeři. Po první výhře bez inkasované branky naše sebevědomí stouplo. Tým se sehrál
a soustředěným výkonem jsme si došly pro celkové vítězství ve skupině, o to cennější, že jsme
neobdržely ani jeden gól, zato nasázely jsme jich hodně! Vybojovaly jsme si zasloužený postup do
dalšího kola.
Dne 9.1.2019 jsme se s velkým nadšením a nasazením pustily do bojů v okresním kole v Opavě.
Situace byla obdobná. Poměřily jsme si síly opět s pěti družstvy. Vezly jsme se na vlně vítězství
a všechny zápasy jsme vyhrály. Soupeřkám se podařilo prolomit naší obranu a překonat brankařku
jen jedenkrát. Skóre 17:1 mluví za vše. Naše tajné přání dostat se do krajského kola se nám splnilo.

Florbal 3. - 5. tříd
V úterý 26. 2. odehráli další ze série turnajů naši nejmladší florbalisté, tentokráte na ZŠ v Kravařích.
Náš tým nebyl díky velké marodce úplně kompletní, ale o to více odhodlaný uspět. Někteří soupeři to
vzdali úplně, takže nakonec jsme odehráli pouze dvě utkání. V jednom naši kluci rozstříleli družstvo
z Bohuslavic, v druhém utkání se rozhodovalo o postupu do dalšího proti domácím. Kluci trochu
podcenili začátek a nechali soupeře odskočit až na čtyřgólový rozdíl. Málo platný byl mohutný
závěrečný nápor, kdy během dvou minut dali kluci tři góly, protože ho přerušila závěrečná siréna
a zápas skončil 4:5.
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OSTATNÍ SPORTY
Švihadlový král 2018
Také letos se v předvánočním čase konala tradiční sportovní soutěž žáků nižšího stupně Švihadlový
král. Přestože nasazení všech bylo obrovské, byly mezi výkony žáků malé rozdíly.

Turnaj ve vybíjené 4. tříd 2018
V pondělí 17. prosince nastoupila 3 družstva čtvrťáků k utkání mezi svými třídami. Každá třída vybrala
10 borců a dva náhradníky a mohlo se začít. Boj to byl napínavý, děti bojovaly jak o život. Nejlepší
družstvo však postavila 4. C, která vybojovala 6 bodů. Na druhém místě se umístila 4. A se 3 body
a třetí místo obsadila 4. B.

Netradiční zimní olympiáda 2019
Stejně jako každý rok se i letos ke konci prvního pololetí konalo zábavné sportovní klání mezi žáky 1.
stupně. Své síly si mezi sebou nejdříve poměřili žáci druhých a třetích tříd a po nich čtvrťáci s páťáky.
Protože nasazení bylo veliké a výsledky velkolepé, všichni si akci užili ve skvělé náladě.

Basketbal 8. + 9. ročník
V únoru naši starší kluci poměřili síly v turnaji v basketbalu. V hale ZŠ E. Beneše se utkali se třemi
opavskými školami o postu do finálového kola. Bohužel jsme tentokráte na postup zdaleka neměli,
protože všechny školy nás dokázaly přehrát. Nutno však dodat, že se zúročila práce v kroužku a náš
tým podával opravdu velmi dobré výkony, za které se rozhodně nemusejí stydět.

Přehazovaná - okresní kolo
14. února jsme se zúčastnili okresního finále v přehazované. Bylo tam 7. týmů a byli jsme rozděleni na
dvě skupiny. Soutěžili tam: Valérie Wehovská, Adéla Radošovská, Jonáš Sněhota, Tobiáš Plaček,
Aneta Kocurová, Maxim Zmarzlák a Petr Kramář. Vyhráli jsme 3. místo. Soutěž jsme si skvěle užili
a těšíme se na další soutěže.

Házená - dívky
V úterý 5.2. byl za naši školu vyslán tým dvanácti hráček házené, aby se zúčastnil okresního kola
v házené. Náš první zápas jsme poslaly do hry naše nejsilnější hráčky, což se nám vyplatilo. I díky
skvělé práci brankářky se nám podařilo udržet skóre na 6:0.
Vítězství nad týmy jsme si dokázaly udržet až do našeho předposledního zápasu. Velký podíl na
našich výhrách má Bára Straková, která střílela do bran soupeřů jeden míč za druhým. Ani prohra
posledního zápasu na našich výsledcích nic nezměnila. Z turnaje jsme odjížděly s pocitem štěstí
a medailemi za první místo, které nám zajistily postup do krajského kola.
Krajské kolo: Před jarními prázdninami jsme nastartovali hasičský vůz (moc děkujeme borovským
hasičům za zapůjčení) a vyrazili na krajské finále v házené dívek do Kopřivnice. Pro holky to bylo velmi
náročné, protože ani jedna se házené (kromě tělocviku) nevěnuje v žádném klubu. Prokázaly však
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odhodlání bojovat a nic nevzdávat, navíc při některých střelách také pořádný kus odvahy. Holky
podlehly pouze dvěma soupeřkám a obsadily tak celkové 3. místo v Moravskoslezském kraji.

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE TAK V DÍVČÍCH KATEGORIÍCH MÁME NEJLEPŠÍ STOLNÍ
TENISTKY, 3. NEJLEPŠÍ FLORBALISTKY I HÁZENKÁŘKY, COŽ JE HISTORICKÝ ÚSPĚCH.
Polar street hockey
Po kvalifikačních kolech, kdy jsme své soupeře přehráli, jsme se ve čtvrtek 12. 4. 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 znamená konec v turnaji. Bohužel se letos tak
i stalo a hned v prvním zápase jsme svému soupeři podlehli. I přes velké zklamání všech hráčů
hodnotíme zážitek z takto velkého turnaje velmi kladně, protože máme další motivaci a těšíme se na
další turnaje.

McDonald´s CUP 2019
V pondělí 6. května se v naší hale (kvůli špatné počasí) odehrál turnaj mladších žáků ve fotbalu
s názvem McDonald´s CUP. Úvodní los nám do skupiny přiřkl soupeře ze Sudic a Bohuslavic. Po výhře
a remíze jsme díky lepšímu skóre dokázali postoupit do okresního finále. Na finále jsme vyrazili
o týden později do Opavy. Navíc jsme se dostali do velmi těžké skupiny, kde jsme stejně jako
posledně hned v úvodu podlehli soupeři ze ZŠ Kylešovice. Následně náš čekal Oldřišov, se kterým
jsme remizovali, a o postup ze skupiny jsme se utkali se ZŠ Opava - Otická, zdolali ji 5:2 a obsadili tak
druhé místo ve skupině. V semifinále nás čekal první tým souběžně hrané skupiny ZŠ Englišova
Opava, který dosud ani jednou neprohrál. Naši kluci se však nezalekli, hráli výborně a zopakovali
výsledek 5:2, který je posunul do finále tohoto turnaje opět proti ZŠ Kylešovice. Musíme sportovně
uznat, že ve finále zaslouženě vyhrál soupeř, ale kluci to nevzdávali a bojovali až do konce. Konečné
2. místo v okrese je naprosto zasloužené, našim mladým školním reprezentantům patří velká
gratulace.

Štafetový pohár 2019
Ve středu 15. května proběhlo na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích krajské kolo již 6. ročníku
Štafetového poháru, ve kterém soutěžili žáci prvního stupně 13 základních škol. Naše škola, která se
probojovala do Ostravy díky 4. místu z dubnového okresního kola v Opavě, nakonec obsadila v součtu
časů na tratích 8 x 100 a 8 x 200 metrů skvělé 7. místo v MS kraji. Gratulujeme našim žákům ze 2. - 5.
tříd za vzornou reprezentaci školy, neboť se museli poprat nejen se soupeři, ale také s chladným
a deštivým počasím na atletickém oválu. O narůstající popularitě této celostátní atletické soutěže
svědčí fakt, že v tomto roce se jenom v Moravskoslezském kraji zapojilo do Štafetového poháru více
než 50 základních škol.

Zapojení do olympiád a soutěží, včetně výsledků naleznete vždy aktuálně na
www.zsbolatice.cz.
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8. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2018/2019

Výchovné poradenství v základní škole je zaměřeno především na péči o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, sociálně znevýhodněné, žáky nadané, předávání informací vycházejícím
žákům v oblasti kariérového poradenství a prevenci negativních jevů.
Ve školním roce 2018/2019 jsme zaznamenali velký nárůst počtu žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Ke konci školního roku bylo evidováno 68 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
kterým byla poskytována podpůrná opatření nejen ve výuce. Nápravu vývojových a specifických
poruch učení a poruch chování zajišťovali kromě vyučujících dyslektičtí asistenti, speciální pedagog,
asistenti pedagoga a školní asistentka. Rovněž jsme zaznamenali nárůst počtu žáků, u kterých se
projevily specifické výukové potíže či potíže chování, tito byli se souhlasem zákonných zástupců
postoupeni k vyšetření ve školských poradenských zařízeních. Celkem bylo ve šk. r. 2018/2019
podáno 58 žádostí o vyšetření ve školských poradenských zařízeních.
Další oblastí výchovného poradenství je profesní orientace vycházejících žáků. Volba budoucího
povolání je pro život velmi důležitá a je potřeba umožnit žákům získat co nejvíce informací o různých
oborech nejen studijních, ale především učebních, ve kterých bohužel studuje poslední dobou stále
méně studentů. Chlapcům osmých tříd byly formou exkurze přiblíženy obory stavební během
návštěvy Středního učiliště stavebního v Opavě v rámci akce Trh pracovních příležitostí. V listopadu
navštívili vycházející žáci Informu v Opavě – prezentace studijních oborů pro nadcházející školní rok,
rovněž proběhla exkurze na Střední škole technické v Opavě, kde si žáci měli možnost prohlédnout
odborné učebny a dílny této školy a seznámit se tak se strojními obory. Žákům bylo umožněno
navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených středních školách. Zástupci mnohých středních škol
navštívili naši školu a prezentovali nabízené obory.
Povinnou školní docházku v tomto školním roce splnilo 48 žáků a čtyři žáci nižších ročníků přestoupili
po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia.
Umístění vycházejících žáků je následující:

gymnázia – 6 žáků
SOŠ (maturitní obory) – 27 žáků
umělecké střední školy – 1 žákyně
4 - leté učební obory – 8 žáků
3 - leté učební obory – 6 žáků

Ke vzdělávání neodmyslitelně patří i výchova žáků, na dosažení se podílejí učitelé, výchovný poradce,
vedení školy, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní speciální pedagog, asistenti
pedagoga, školní asistent a nezastupitelnou úlohu zastávají zákonní zástupci žáků.
Alena Návratová, výchovná poradkyně
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9. Prevence rizikového chování
Škola realizovala Minimální preventivní program, který vycházel ze Školní preventivní strategie na
léta 2015–2020, jejímiž hlavními cíli jsou především: vést žáky ke zdravému životnímu stylu,
bezpečnosti a ochraně zdraví, zlepšovat klima školy a podporovat zdravé klima třídy, vychovávat žáky
ke správným hodnotám, k občanské a právní odpovědnosti.
Ve škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce, školní metodik
prevence, speciální pedagog a v tomto školním roce také externě působící školní psycholožka. Jeho
členové poskytují v rámci svých kompetencí metodickou pomoc pedagogům a nabízejí konzultace
žákům a jejich zákonným zástupcům. Spolupracují s třídními učiteli, ostatními pedagogy a podle
potřeby i s odborníky při prevenci a výskytu rizikového chování. Velmi dobrá vzájemná komunikace
přispívá k včasnému odhalování problémů a k jejich řešení. Škola se zaměřuje na co nejužší spolupráci
se zákonnými zástupci žáků, kteří jsou o problematickém chování žáka vždy neprodleně informováni.
Pedagogové mají k dispozici odborné publikace a metodické materiály s tematikou prevence. Škola je
odběratelem časopisu Prevence. Ve škole se nachází nástěnka, kde jsou uveřejněny kontakty na
krizové linky a odborníky a další informační materiály.
V oblasti řešení a prevence rizikového chování spolupracuje škola s řadou organizací, jsou to
zejména: PPP Opava, OSPOD Kravaře, Policie ČR, Městská policie Kravaře, obec Bolatice a externí
spolky a organizace.
V rámci ŠVP jsou témata prevence rizikového chování začleněna především do výuky jednotlivých
předmětů.
V uplynulém školním roce se uskutečnila řada programů zaměřených na oblast specifické primární
prevence. Každá ze tříd 3.–5. ročníku absolvovala 3 bloky preventivních aktivit 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. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili
přednášek organizace Sananim s názvem „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Na prevenci užívání
tabáku byl zaměřen projekt žáků 8. tříd, kteří se tematiku škodlivosti kouření pokusili přiblížit svým
spolužákům na nižším stupni. Stále aktuální zůstává oblast bezpečného používání komunikačních
technologií, proto se naše škola zapojila do projektu „Kyberšikana má červenou“, jehož garantem
byla organizace Nebuďoběť. Zážitkové programy proběhly ve třídách 6. a 7. ročníku. Součástí
projektu byl i seminář pro učitele a beseda pro rodiče. Pedagogové se také zúčastnili semináře
„Výchovné přístupy pedagoga k žákům a dospívajícím s rizikovým chováním“, který vedli lektoři
Mgr. Roman Pavlovský a MUDr. Jaroslav Matýs a v rámci projektu „Etická výchova zlepšuje sociální
klima škol v MSK II“ absolvovali vzdělávací program zaměřený na spolupráci pedagoga s rodiči.
Žáci šestého ročníku se zúčastnili třídenního adaptačního kurzu, který byl zaměřen na stmelení
třídních kolektivů, zlepšení vztahů mezi třídami a seznámení se s novými třídními učiteli. V šestých
třídách probíhalo v průběhu celého školního roku posilování pozitivního klimatu pod vedením školní
psycholožky PhDr. Vandy Melecké.
Zdařilou akcí v oblasti multikulturní výchovy a prevence rasismu a xenofobie bylo zapojení školy do
mezinárodního projektu Edison.
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Během školního roku proběhlo také mnoho akcí, které napomáhají výchově ke zdravému životnímu
stylu a k ochraně zdraví a bezpečí dětí: Den zdraví, projekt Ovoce a mléko do škol, Sportovní den pro
celou rodinu, Hasík, beseda s gynekologem, výuka plavání, lyžařský výcvik, Týden mobility – bezpečně
do školy, jízda zručnosti, koloběžkové závody. Velká pozornost byla věnována také dopravní výchově,
která je vyučována ve 4. ročníku. V areálu školy je k dispozici mobilní dopravní hřiště a ve škole
pracoval dopravní kroužek.
Sociální cítění žáků rozvíjí zapojení do řady charitativních akcí, např. Vánoční sbírka, 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.
Formou sociometrických dotazníků byla také prováděna diagnostika třídních kolektivů, která pomáhá
zmapovat vztahy a atmosféru v jednotlivých třídách a upozorní také na případy vyloučení určitých
jedinců z kolektivu. Právě špatné vztahy mezi dětmi, ale také agresivní chování patřily i letos
k nejčastěji řešeným výchovným problémům. Za porušování školního řádu byla udělena příslušná
výchovná opatření. V tomto školním roce byl jednou udělen 2. stupeň z chování za opakované
porušování školního řádu. V rámci prevence záškoláctví jsme se zaměřili i na případy tzv. skrytého
záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů). Vyskytl se také jeden případ kouření elektronické cigarety
žákem 9. ročníku.

10.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Můžeme rozdělit do tří základních rovin:

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

2. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace
Mezi vzdělávací aktivity, jimiž si pedagogický pracovník zvyšuje odbornou kvalifikaci, patří také
studium vedoucí k získání a rozšíření kvalifikace. Škola bude podporovat následující formy a druhy
dalšího vzdělávání vedoucího ke zvýšení kvalifikace
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3. Studium v oblasti pedagogických věd
V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace u učitelů,
kteří vyučují ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V uvedených případech bude
škola podporovat studium v bakalářských a magisterských studijních programech vedoucích
k dosažení plné kvalifikace podle zákona č. 563/2004.

4. Studium k výkonu specializovaných činností
V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout dalších kvalifikačních předpokladů
u následujících pedagogických pozic:


koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií;



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



prevence sociálně patologických jevů;



specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy.

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

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání,
kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.
Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují kvalifikaci. Zvýšením
kvalifikace se podle zvláštního právního předpisu 9) rozumí též její získání nebo rozšíření.
Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání,
který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem. Při stanovení plánu
dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám
a rozpočtu školy.
Ředitel školy vytváří předpoklady pro stálý profesní růst všech zaměstnanců. Jasnou strukturací zájmů
o určité oblasti života školy dosáhneme efektivního využívání finančních prostředků. Při vysílání na
semináře a školení bere v úvahu aktuální personální situaci a přizpůsobuje rozsah vzdělávacích aktivit
každého pracovníka potřebám školy jako celku.
Vedení školy při individuálním i jiném vzdělávání podporuje zejména takové formy, které nebudou
vyžadovat neúčast pedagogů ve škole v době jejich přímé vyučovací činnosti.
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. Téměř
všichni učitelé prošli také praktickým školením zaměřeným na komunikační dovednosti ať už
všeobecného charakteru, nebo zaměřenou na efektivní komunikaci s rodiči.
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
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pracovníci zúčastnili především akcí pořádaných střediskem pro vzdělávání učitelů – KVIC. Tyto
vzdělávací akce směřovaly k získávání nových poznatků v daných odborných předmětech.

11. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
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 VIZE, 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 necelých 200
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 byla udělena i pochvala starosty obce Štěpánu Plačkovi, a to za
výrazné úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích. Starosta obce předal také finanční dar.
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 spolupráci s Místní knihovnou Bolatice – pasování na čtenáře, knihovnické lekce na
různá témata a programy vhodně doplňující zejména hodiny českého jazyka a literatury.
Mládežnická organizace KONDOR. Činnost jednotlivých oddílů je zaměřena převážně na turistiku
a táboření.
S FK Bolatice spolupracujeme v oblasti sportu, organizace turnajů a pronájmu sportovišť.
SDH Bolatice a SDH Borová jsou dalšími partnery při zajišťování vhodné náplně pro volný čas dětí.
Pořádají pro ně různé akce a soutěže, několik žáků je rovněž stálými členy žákovských družstev.
Velmi přínosná je také spolupráce se Sdružením obcí Hlučínska a společné zapojení do aktivit
v regionálním měřítku.
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12. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V období 5. 2. 2019–7. 2. 2019 proběhla na škole inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí.
Předmětem bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného
základní školou, mateřskou školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích
programů v souladu s § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/12004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy
a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
Inspekční zpráva (čj. ČŠIT-190/19-T) byla předána zřizovateli a prodiskutována ve
Školní radě. Celé znění této zprávy naleznete na portále ČŠI –
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy.
(Pro
zobrazení
lze
naskenovat i přiložený QR kód).
Dále probíhali standardní kontroly KHS, Finančního úřadu, auditu zřizovatele aj.
Kontroly v uplynulém roce nestanovily žádná pochybení nebo sankce.

13. Základní údaje o hospodaření školy
Schválená Zpráva o hospodaření za rok 2018 je dostupná v kanceláři školy a na Obecním úřadě
Bolatice.
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14. Závěr
Na závěr patří to nejdůležitější, proto bych rád poděkoval vedení obce Bolatice a zejména všem
svým spolupracovníkům za to, že ze školy vytvořili a stále vytvářejí místo, kde mají děti jak
v předškolním, tak školním vzdělávání ideální podmínky a prostředí pro získávání základních
hodnot do budoucího života. Díky aktivnímu a vstřícnému přístupu všech těchto lidí, jejich ochoty
do školy investovat svůj čas a také díky osobnímu a lidskému přístupu zaměstnanců patří naše
škola k tomu, na co můžeme být právem hrdí.
Ve školním roce 2018/2019 byli naši žáci opět úspěšní při přijímacím řízení i v řadě soutěží a olympiád
a také ve srovnávacích testech. Škola je pravidelným pořadatelem okresních kol soutěží a díky
skvělému sportovnímu zázemí organizuje mnoho klání v lize sportu. Naše škola se formou
nepeněžních sbírek (papír, víčka) významně podílí na charitativní činnosti směřující přímo
k obyvatelům naší obce, zejména pak dětem. Věříme, že budeme i nadále úspěšní v integraci žáků
s vývojovými poruchami učení a chování a budeme vhodnými aktivitami a individuálním přístupem
rozvíjet nadané žáky.
Jak je patrné z této výroční zprávy, naprosto nadstandardní je i zapojení školy do projektů, které tvoří
nezanedbatelný přínos nejen po stránce finanční a materiální, ale i po stránce životních zkušeností,
komunikačních a jazykových schopností jak žáků, tak pedagogů. Zaměřujeme se na nové trendy ve
výuce, jako jsou tematické dny, projektové vyučování, výměnné pobyty žáků, kurzy apod. Chceme
nadále kvalitní prevencí předcházet společensky negativním jevům. Díky tomu, že zřizovatel přispívá
na provoz zájmové činnosti žáků, je možné organizovat přes 25 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.
Zprávu sepsal a zpracoval: David Neuvald, ředitel školy
Zpracování zprávy

srpen 2019

Projednání pracovníky školy

28. a 29. srpna 2019

Předložení Školské radě

20. září 2019

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

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

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

Mgr. Jana Fischerová, předsedkyně Školské rady

Mgr. David Neuvald, ředitel školy
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Přílohy:
1) Školní družina
2) Mateřská škola

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti školní družiny ve šk. roce 2018/19
Zpráva o činnosti školní družiny ve šk. roce 2018/19
Ve školním roce 2018/19 bylo zapsáno ve ŠD 125 dětí.
1. oddělení: vychovatelka Petra Ballarinová, celoroční projekt „Začít spolu“
2. oddělení: Marcela Halfarová, celoroční projekt „Začít spolu“
3. oddělení: Bc. Jana Stuchlíková, celoroční projekt „Vyplouváme“
4. oddělení: Veronika Rinková, celoroční projekt „Vyplouváme“
5. oddělení: Marie Ballarinová, celoroční projekt „Kluci a holky z jedné družiny“

Na začátku října proběhla ve školní družině každoroční akce "Vítání prvňáčků", kterou si pro
nejmladší děti připravili kluci a holky ze starších tříd.
V programu zazněla hra na flétnu, někteří recitovali, jiní zpívali a zajímavé modely a kostýmy byly
součástí originální módní přehlídky. Nejvíce se dětem líbila hudební pohádka O Šípkové Růžence
a celou akci ukončilo loutkové divadélko O Jeníčkovi a Mařence.
Při tomto setkání se děti mohly vzájemně představit a popřát si, aby se nám ve škole líbilo a aby nám
vzájemné přátelství a kamarádství přinášelo radost a pohodu.
Na památku si děti odnesly drobné papírové dárky, které pro ně vlastnoručně vyrobili jejich
kamarádi.
Podzim probíhal ve školní družině netradičně. Díky teplému a slunečnému počasí jsme trávili volný
čas po vyučování především venku – na procházkách, v lanovém centru, na školním hřišti nebo jen na
trávníku u školy. Tento čas nám přinesl nejenom více pohybu, ale i více podnětů pro všechny smysly.
Děti hrály fotbal, skákaly přes švihadlo a lano, kreslily suchými křídami na chodník nebo jen tak
běhaly s barevnými šátky, které nám připomínaly padající listí. Jiní stavěli domečky z trávy,
konstruovali z kamínků a větviček, sbírali kaštany a šišky. Do třídy jsme se pak vraceli radostní
a odpočinutí.
Na závěr tohoto krásného podzimního období si pro nás připravily některé děti z 3.B vystoupení
s názvem "Cirkus", ve kterém se nám představily "divoké kočky", siláci, kouzelníci, hudebníci
a nechyběli ani klauni a humorné scénky.
Potom jsme si všichni zatančili, a tak jsme se rozloučili s letošním podzimem.
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V říjnu se rovněž ve školní družině uskutečnila v rámci celosvětového projektu akce "Na pomoc
misiím". Děti se svými vychovatelkami vyráběly jednoduché dárky, které se pak prodávaly v misijním
obchůdku. Výtěžek z tohoto prodeje, který činil téměř 40.000kč, byl zaslán do Paraguaye, kde
posloužil těm nejpotřebnějším v oblasti Aregua.
Svým tvůrčím dílem přispěly nejenom děti, ale také dobrovolníci z řad maminek a babiček.
To, že nám není lhostejný osud některých dětí a dospělých, nás více sbližuje s přáním vzájemně si
pomáhat. Tato akce patří ve školní družině k těm nejoblíbenějším.
Vánoce ve školní družině patří k nejkrásnějšímu a nejoblíbenějšímu období v roce. Jsou opředeny
zvláštním kouzlem, které je spojeno s množstvím zvyků a tradic. A nejde jen o nazdobený stromeček
a dárky. Je to čas, kdy se snažíme být k sobě mnohem blíž. Také letos jsme využívali tuto dobu
k tomu, abychom společně strávili hezké chvíle pohody a klidu.
Povídali jsme si o tom, jak slavili Vánoce naši předci a jak je slavíme dnes, jaké jsou vánoční symboly
a tradiční pokrmy, ochutnávali jsme cukroví od maminky, četli si adventní příběhy a pohádky. Při
vyrábění dárků, přáníček a dekorací jsme poslouchali a zpívali koledy.
Letos děti také zhotovily dárky pro klienty v "domácí péči", ozdobily zvonečky do výtvarné soutěže
a uskutečnil se 1. ročník pěvecké přehlídky SuperStar. Nechyběla ani oblíbená "Ježíškova cesta"
a v závěru jsme dotančili až ke stromečku s dárky.
V lednu se uskutečnila ve školní družině zimní olympiáda v netradičních sportovních disciplínách.
Toto setkání proběhlo v tělocvičně základní školy a bylo zahájeno zapálením olympijského ohně
a slavnostním slibem, který nám připomenul, že budeme soutěžit podle stanovených pravidel
v duchu fair play. Radostnou a pohodovou atmosféru umocnilo také losování, které rozdělilo děti do
smíšených družstev a tím bylo vše odstartováno.
A jaké disciplíny na nás čekaly? Mohli jsme lyžovat na papírových lyžích, bruslit na točících židlích,
hrát hokej nebo bobovat v igelitových pytlích, vyzkoušeli jsme si curling s drátěnkou a nakonec jsme
se povozili na dekách se "sobím spřežením".
Ještě na nás čekal vědomostní test, kreslení zážitků a čokoládová medaile, která byla sladkou tečkou
celé akce.
Konec zimního období jsme ve školní družině ukončili výtvarným tvořením – oblíbeným malováním
na textil. Děti si donesly nová i starší trička a s pomocí speciálních barev, štětců a šablon si vytvořily
svůj originální model.
Přenést vybraný vzor na látku není nic složitého, a tak jsme při závěrečné módní přehlídce viděli
oblečení s motivy květin, motýlů, ještěrek, motorek a dalších jiných obrázků, které si mohly děti
vybrat z široké nabídky předloh.
Kromě tričkování si někteří mohli vyzkoušet také práci s keramickou hlínou.
V prvních jarních dnech se všechny děti ve školní družině zapojily do projektu "Týden pro včelu". Na
životě těchto malých tvorů jsme si ukázali spoustu přírodních zákonitostí a během celého týdne jsme
se dozvěděli o včelách mnoho zajímavostí.

36

Například kdo bydlí v úlu a jakou má zde úlohu a práci, kolik medu nasbírá včelka za svůj život, jakou
létá rychlostí, jak se včely mezi sebou dorozumívají a co všechno předchází tomu, než si otevřeme
sklenici medu.
Součástí tohoto povídání byly také zábavné "včelí hry", čtení z knihy o Medovníčkovi, Barvínkovi
a včelce Máji, tvoření vlastních rýmovaček nebo pečení medovníčků.
Prohlédli jsme si, jak vypadá například plástev nebo ochranná helma, která chrání včelaře před
bodnutím.
Prostřednictvím tohoto projektu se děti naučily ještě více chápat a respektovat přírodu.
V dubnu proběhla tradiční soutěž "Hry bez hranic". Tuto zábavnou akci pořádalo Centrum volného
času v Kravařích.
Pod vedením vychovatelky Petry Ballarinové se naši žáci zúčastnili zábavného sportovního
odpoledne, které proběhlo v tělocvičně ZŠ v Kravařích. A jaké disciplíny na nás čekaly? Za účasti devíti
družstev jsme si mohli například vyzkoušet akrobacii na chůdách, běh slalomem, při kterém nám
nesměl spadnout malý míček držený na lžičce, nechyběla oblíbená štafeta či kuličkiáda, která
vyžadovala nejen soustředění, ale i rychlost. Ta nesměla chybět i při zábavném skládání rozstříhaných
obrázků.
Naše družstvo obsadilo v silné konkurenci 5. místo. Všechny děti si přivezly sladkou odměnu
a společenskou hru "Rybičky", která udělala radost nám všem.
Začátkem června se uskutečnila v Chuchelné mezidružinová sportovní olympiáda. Této akce se
zúčastnilo i naše devítičlenné družstvo s vychovatelkou Janou Stuchlíkovou. Děti si vyzkoušely
například hod granátem, překážkovou dráhu, běh na 50 metrů, plížení pod nízkou překážkou
a štafetový závod, který patří k nejoblíbenějším disciplínám. Kromě sportování jsme si všichni užili
krásné počasí a naše radost byla umocněna také drobnými dárky a sladkostmi, které jsme si
vybojovali krásným pátým místem.
V červnu se rovněž uskutečnil v lanovém centru školy již 5. ročník celodružinové akce
"O nejrychlejšího lanáčka".
Podmínky soutěže zůstaly stejné jako v minulých letech. Děti na základě dobrovolnosti absolvovaly
dvakrát lanovou dráhu a s rychlejším časem postoupily do závěrečného finále, které bylo rozděleno
na mladší a starší žáky. Navíc jsme v každé kategorii vyhodnotili kluky a holky zvlášť.
Putovní pohár a absolutní vítězství obhájila Natálka Běláková (4.C), která vylepšila svůj rekord
z minulého roku ještě o 2 vteřiny.
V závěru školního roku jsme se zúčastnili charitativní akce na pomoc dětem v Paraquayi. Všechny děti
a vychovatelky vyráběly drobné dárky, které se pak prodávaly v misijním obchůdku ve skanzenu. Byly
to například záložky do knih, obaly na drobné předměty, kabelky zdobené textilní barvou, přáníčka,
ale také dárky, které poskytly některé maminky a dospělí z řad dobrovolníků. Děti tak opět ukázaly,
že pomáhat může každý.
K nejvíce očekáváným akcím patřila přehlídka talentu „Sympaťák-sympaťačka ŠD“.
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Nejdříve proběhla ve všech odděleních třídní kola. Na závěrečném finále jsme se všichni sešli
v tělocvičně základní školy a o tom, kdo získá tento titul, rozhodovala patnáctičlenná porota, kterou
tvořilo 5 vychovatelek a 10 dětí. A čím nás soutěžící překvapili? Celý program se "nesl" v duchu
taneční hudby, ale také jsme si mohli vyslechnout skladby pro kytaru a flétnu, někteří zpívali nebo
předvedli sestavy z gymnastiky či teekwonda.
Nejvíce nás ale zaujala hra na housle v podání Laury Hradské z 1. třídy, která se tak stala letošní
sympaťačkou školní družiny.
Touto akcí jsme ukončili letošní školní rok.
Zpracovala Marcela Halfarová, vedoucí školní družiny
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Příloha č. 2 Mateřská škola

Mateřská škola
Údaje o zaměstnancích
V mateřské škole pracovalo 13 pedagogických pracovnic, z toho jedna na zkrácený úvazek, jedna
školní asistentka a jedna asistentka pedagoga, která se starala o dítě s diabetes. V letošním roce
nastoupila na místo učitelky Kateřina Jošková, která vystřídala Ingrid Novákovou (odchod do
důchodu). O úklid a výdej stravy se staralo 6 správních zaměstnanců.
1. třída Medvídci

Eliška Hříbková

2. třída Koťátka

Eva Paverová
Kateřina Jošková

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 (v lednu odchod na MD) – Ingrid Nováková

6. třída Berušky

Jarmila Mlýnková
Bc. Zuzana Klöslová

7. třída Sovičky

Iveta Komárková
Bc. Šárka Opoloná

Ve funkci vedoucí učitelky pracovala Věra Návratová. Většina učitelek se účastnila vzdělávacích akcí
pořádaným Krajským vzdělávacím centrem a MAS Hlučínsko.

Výchovně vzdělávací program
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Ty se mnou, já
s tebou, my všichni společně“. Obsah vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání a je uspořádán do 5 integrovaných bloků. Každá třída má zpracovaný třídní
vzdělávací program (TVP), který vychází ze ŠVP a jeho obsah je přizpůsobený dané věkové skupině.
TVP jsou otevřené dokumenty, které se přizpůsobují dané situaci ve třídě, možnostem
a schopnostem dětí a jsou průběžně upravovány a doplňovány.
Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vypracovány individuálně vzdělávací plány, které
jsou průběžně plněny.
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Protože jsme vesnická MŠ, využíváme pobyty venku k pozorování, bádaní a zkoumání přírody. Při
práci s dětmi se snažíme využívat metody prožitkového učení, tvořivých her a netradičních aktivit.
V souladu s analýzou loňského školního roku jsme se v letošním roce zaměřili na tyto oblasti:
1) Polytechnické činnosti aneb dělám, vymýšlím, objevuji – této oblasti se věnujeme již delší
dobu, ale stále nacházíme nové nápady a možnosti jak ještě více využít zařízené pracovní
ponky a koutky k tvoření dětí. K různým pokusům a tvoření využíváme přírodní materiály
(vodu, písek, kameny, přírodniny), ale také ocet, mléko, škrob, sodu, potravinářské barvivo
apod. Děti si mohly vyrobit např. sníh, sliz či kinetický písek. Velmi oblíbené jsou pokusy
s vodou.
2) Logopedická prevence – této problematice se věnujeme již delší dobu, protože je stále velmi
aktuální. V MŠ probíhá logopedická prevence denně formou dechových cvičení (foukačky,
bublifuky, foukání brčkem do vody apod.), artikulačních cvičení, sluchových her, rytmizace či
rozvíjením jemné a hrubé motoriky. Na informativních schůzkách v rámci tříd o této
problematice informujeme rodiče, nabízíme jim naše zkušenosti či kontakty na klinické
logopedy. U předškolních dětí je tato spolupráce s rodiči ještě intenzivnější, protože by děti
měly mít v rámci svých schopností zvládnutou správnou výslovnost před zahájením školní
docházky. Většina učitelek se zúčastnila workschopu na téma Logopedická prevence, který se
v rámci realizace projektu MAS Hlučínsko uskutečnil v naši MŠ.
3) Rozvoj čtenářské pregramotnosti – na tuto oblast jsme se letos zaměřili nově, i když
pravidelné předčítání před odpočinkem dětí či využívání knih a encyklopedií je samozřejmé.
V každé třídě jsou dětem přístupné knihovničky a nově se ve třech třídách povedlo zřídit čtecí
koutky, či pojízdné knihovničky. V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ zveme k předčítání
do MŠ rodiče, prarodiče či jiné známe osoby z obce.
V letošním školním roce MŠ navštěvovalo 164 dětí (z toho 23 v MŠ Borová), do ZŠ odešlo 47 dětí, 13
dětí má odloženou školní docházku a 1 dítě přestupuje do Ostravy. Ve všech třídách jsou děti
rozděleny podle věku, v MŠ Borová je třída smíšená. Tři děti byly na doporučení SPC v Opavě vedeny
jako děti se speciálně vzdělávacími potřebami a jedno dítě s diabetem, na kterého dohlíží asistentka.

Projekty
V letošním školním roce jsme pokračovali ve 2 projektech, které jsme v našem ŠVP měli i loni a které
se nám osvědčily.
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – projekt České obce sokolské je velmi pečlivě
rozpracovaný, vede děti k přirozenému pohybu a rozvíjí jejich všestrannost. Stanovené úkoly se nám
podařilo zakomponovat do TVP a jejich plnění probíhalo během řízených činností ve třídě, při pobytu
venku nebo v tělocvičně ZŠ. Pro nejstarší děti jsme připravili atletický pětiboj, který proběhl na
školním hřišti. I když se některým dětem nepovedlo daný cíl splnit, důležité je, že děti pohyb baví.
V této aktivitě budeme pokračovat i příští rok.
Celé Česko čte dětem – do tohoto projektu se v různých formách zapojily všechny třídy. Předškolní
třídy si každý měsíc podle plánu zvaly k předčítání někoho z významných osobností obce či z řad
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rodičů a prarodičů. V ostatních třídách probíhala tato aktivita formou týdenních či měsíčních
projektů.

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

v Bolaticích tento kroužek vedla p. uč. Věra Návratová, zapsáno bylo 27 dětí. Na konci
školního roku si děti pro své rodiče připravily koncert.

Školáček
-

v MŠ Borová probíhal střídavě pod vedením p. uč. Ivety Komárkové a Šárky Opoloné
a navštěvovalo jej všech 7 předškoláků. Přestože se paní učitelky plně věnují budoucím
školákům každodenně plněním cílů stanovených v TVP, zvolily si tuto aktivitu jako
nadstandard.

Gymnastika
-

tento kroužek, který vedou zkušené trenérky SK Gymnastika Špičková, má v naší MŠ již svou
tradici, zejména pro svou profesionálnost a vysokou kvalitu. V letošním roce probíhal nejen
v Bolaticích, ale i na Borové.

Malý jogínek
-

tato společná aktivita rodičů a dětí probíhala pod vedením PaedDr. Ludmily Bočkové.

Angličtina
-

po loňských špatných zkušenostech jsme letos vyzkoušeli spolupráci s agenturou Angličtina
s úsměvem, která se nám osvědčila. I když kroužek navštěvovalo pouze 6 dětí, byl velmi
odborně vedený a rodiče byli spokojeni.

Malý předškolák
-

byl určen rodičům a jejich dětem. Probíhal v žabičkové a beruškové třídě a 4 lekcí se
zúčastnilo se svými dětmi téměř 30 rodičů.

Akce pro děti v rámci dopoledního programu
Divadelní představení
-

se svými pohádkami nás navštívilo divadlo Smíšek a divadlo Letadlo,
se svým kouzelnickým představením k nám dvakrát přijel Aleš Krejčí,
nejstarší děti viděly v KD v Dolním Benešově představení Jů a Hele, vánoční příběh,
s naučným programem Staré pověsti pražské se nám v KD představili Eva Hrušková a Jan
Přeučil,
klasickou pohádku Perníková chaloupka na alternativní scéně Loutkového divadla v Ostravě
viděly starší děti a děti z Borové,
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-

pro předškoláky a děti ze ZŠ byl v KD připraven muzikál Putování ztracené kapky,
krásnou pohádku O dvanácti měsíčkách si pro nás nastudovaly děti z 5. třídy ZŠ pod vedením
paní učitelky Mgr. Bohumily Hluchníkové.

Mikulášská nadílka
-

tradiční akce se konala ve spolupráci s panem Michalem Ballarinem, paní Petrou
Schimetzkovou a Terezou Novákovou.

Vánoce v MŠ
-

společné koledování proběhlo v jídelně ZŠ, kde se nám v rámci spolupráce se svými koledami
představil dětský soubor Buriánky pod vedením p. uč. Alžběty Stromské,
všechny třídy si nenechaly ujít povánoční návštěvu kostela spojenou s prohlídkou betléma.

Vaření s kuchařem
-

tuto zajímavou akci ve ŠJ absolvovaly předškoláci.

Den dětí
-

oslava tohoto svátku proběhla společnou návštěvou kina a v různých formách ve třídách.

Výlety dětí
-

Jo-Jo park navštívily děti z 3., 4., 6. a 7. třídy,
výlet do Bělé spojený s prohlídkou stájí absolvovaly děti z 1., 2. a 7. třídy,
Svět techniky v Ostravě obdivovaly děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy.

Návštěva 1. třídy ZŠ
-

všechny děti z předškolních tříd navštívily své kamarády ve škole, zúčastnily se vyučování
a prohlédly si prostory ZŠ.

Koncert dechové hudby
-

velmi pěkný a poučný program si pro nejstarší děti připravil Městský orchestr mladých
v Dolním Benešově.

Sportovní dopoledne
-

své sportovní dovednosti předvedly děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy v únoru v hale ZŠ, kde proběhly
ZOH v netradičních disciplínách,
v červnu se pak děti ze 4., 5. a 6. třídy utkaly na hřišti ZŠ v atletickém šestiboji.

Plavecký výcvik
-

opět probíhal v Aguaparku v Kravařích a absolvovalo 42 dětí.

Lyžařský výcvik
-

týdenního kurzu na Vaňkově kopci se zúčastnilo 37 dětí, z toho 6 z 1. třídy ZŠ.
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Návštěva Školního statku v Opavě
-

akce s názvem Den mláďat se zúčastnily děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy.

Z důvodu nepříznivého počasí jsme museli zrušit oba termíny výletu na dopravní hřiště v Malých
Hošticích.

Besedy a přednášky pro děti a zákonné zástupce dětí
Návštěva knihovny
-

nejstarší děti a děti z Borové navštívily místní knihovnu, kde absolvovaly besedu s paní
knihovnicí, ta pak také navštívila MŠ, kde v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ předčítala
ve třídách.

Beseda na přednáška na téma „Zubní prevence“
-

se svou přednáškou o dentální hygieně mezi nejstarší děti přišla paní Kateřina Loskotová.

Přednáška na téma „Čisté ruce“
-

nově jsme oslovili vedení oddělení nemocniční hygieny v opavské nemocnici. V rámci osvěty
mají velmi pečlivě a poučně zpracovanou besedu na téma hygiena rukou, kterou absolvovaly
všechny děti.

Beseda s příslušníkem Dopravní policie v Kravařích
-

besedu a ukázku policejní techniky postupně absolvovaly všechny třídy.

Beseda se zaměstnanci Střediska volného času v Opavě
-

tentokrát na téma ježci v zimě proběhla u nejstarších dětí a dětí na Borové.

Beseda s PaedDr. Ludmilou Bočkovou
-

proběhla v rámci ukázkové hodiny práce s předškolními dětmi pro rodiče dětí na Borové.

Akce pro děti a zákonné zástupce v rámci tříd
Výroba skřítků podzimníčků
-

každoročně se do této akce zapojují se svými rodiči děti ze všech tříd a pomáhají tak dotvářet
podzimní atmosféru v prostorách MŠ.

Předvánoční posezení
-

-

v různých formách probíhá ve všech třídách, děti společně se svými rodiči v rámci tvůrčích
dílniček nejen vyrábí vánoční ozdoby či pečou perníčky, ale připomínají si také vánoční zvyky
a tradice,
děti z Borové letos v rámci vánoční besídky pořádali sbírku a předávali dárky pro Klokánek.
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Oslavy dne matek
-

proběhly ve všech třídách ať už formou besídek pro maminky a babičky nebo dnem pro
rodinu.

Koncert flétniček
-

konal se pro rodiče dětí, které navštěvovaly kroužek.

Slavnostní rozloučení se školáky
-

oblíbené pasování předškoláků na „školáky“ proběhlo na předškolních třídách,
v MŠ Borová bylo spojeno se zahradní slavností.

Rozloučení se školním rokem
-

tato tradiční akce se vlivem špatného počasí nekonala, pokud počasí dovolí, proběhne v září
pod názvem Vítání nového školního roku.

Akce pro veřejnost
Malování na asfalt
-

tradiční akce se zúčastnilo téměř 80 dětí.

Drakiáda
-

letos nám počasí moc nepřálo – nefoukal moc vítr, ale i tak na kopec Fusák přišlo se svými
rodiči víc než 90 dětí.

Broučkiáda
-

zdařilá akce proběhla na Borové ve spolupráci s osadním výborem.

Maškarní ples
-

probíhá tradičně v Bolaticích i Borové. V Bolaticích programem provázel klaun Hopsalín,
V Borové program zajišťuje SVČ v Kravařích.

Vítání občánků
-

nové občánky přišly přivítat děti z beruškové třídy.

Vystoupení pro seniory
-

na této akci vystoupily děti ze žabičkové třídy.

Cesta do cirkusu
-

letos byla upravena trasa pochodu a končila na koupališti, kde byl pro více než 200 dětí
připraven také doprovodný program.
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Spolupráce se zákonnými zástupci
Spolupráce se zákonnými zástupci dětí je pro nás velmi důležitá. Spočívá nejen v jejich
informovanosti o dětech a připravovaných akcích, ale snažíme je také do chodu MŠ vtáhnout. Vítáme
každý zajímavý podnět, nápad ať už v rámci třídy, či celé MŠ.
Osvědčily se nám třídní schůzky v jednotlivých třídách na začátku školního roku, na kterých jsou
zákonní zástupci informováni o chodu a specifikách dané třídy a seznámeni s třídním vzdělávacím
programem. U předškolních dětí se konají schůzky také v lednu před zápisem do 1. třídy ZŠ, které
bývají spojené s ukázkou práce s dětmi.
Prioritní je pro nás také každodenní kontakt s rodiči ať už při příchodu do MŠ, nebo při vyzvedávání
dětí, kdy je prostor pro individuální pohovory či řešení případných problémů.
Také letos byla spolupráce s rodiči velmi dobrá, pomáhali v rámci tříd s přípravami netradičních dnů,
někteří si pro nás připravili zajímavé besedy, zúčastnili se předčítání a aktivně pomáhali s organizací
akcí v rámci celé školky. Oceňujeme také jejich aktivní zapojení do akcí, při kterých se MŠ prezentuje
na veřejnosti.

Spolupráce se ZŠ
Tato spolupráce je velmi intenzivní. V rámci dopoledního programu využíváme tělocvičnu či halu,
půjčujeme si didaktické pomůcky, do akcí MŠ se dle potřeby snažíme zapojit také žáky ZŠ. Velmi úzká
je pak spolupráce s učitelkami z nižšího stupně, zejména před zápisem dětí do 1. třídy. Osvědčilo se
nám, že u tohoto zápisu jsou přítomny také učitelky z MŠ.
Velmi kladně hodnotíme „adaptační kurz“, který si ve spolupráci s ostatními učitelkami pro budoucí
prvňáčky připravila Mgr. Gabriela Elblová. Tuto aktivitu letos absolvovalo 47 dětí.

Spolupráce se zřizovatelem
Kromě běžného provozu MŠ se obec Bolatice podílela na organizování a sponzorování některých akcí
pro děti, které MŠ pořádá (Maškarní ples, Malování na asfalt, Cesta do cirkusu apod.) Zřizovatel
finančně podporuje činnost kroužků, které vedou paní učitelky po své pracovní době.

Spolupráce s Dětskou organizací Kondor
Probíhá zejména při organizování akcí konaných pro děti v MŠ nebo v obci.

Spolupráce se SDH v Bolaticích
Tuto spolupráci využíváme zejména při organizování akcí pro děti, kdy je potřeba požární hlídka či
potřebujeme zajistit bezpečnost při pohybu na komunikaci. V plánu letos byla také návštěva
hasičárny a ukázka hasicí techniky, ale z časových důvodů jsme to nestihli – plánujeme na podzim.

Spolupráce s Buriankami
Zavítaly k nám v rámci vánočního dne, kdy svým krásným programem zpříjemnily koledování ve ŠJ.
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Závěrečné vyjádření
V letošním roce se nám podařilo splnit většinu cílů, které jsme si stanovili. Pokračovali jsme
v projektech, které se nám osvědčily, a budeme v nich pokračovat. Aktivity, které se nám uskutečnit
nepodařilo, plánujeme na další rok.
Významnou akcí bylo otevření nové budovy MŠ na Borové, které se uskutečnilo v květnu. Jsme rádi,
že si tuto novou krásnou budovu (i když jen na 2 měsíce) mohly užít i děti, které po prázdninách
odchází do ZŠ.

Zpracovala Věra Návratová, vedoucí učitelka MŠ

Schváleno na pedagogické radě 27. 8. 2019
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